
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

De acordo com uma notícia de 15 de janeiro, veiculada pelo jornal Público, “cumprindo uma

decisão da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), um grupo de trabalhadores

procedeu na manhã de segunda-feira [dia 13] ao corte de sete dos dez freixos (Fraxinus

angustifolia Vahl), que estavam sinalizados para abate, no lugar de São Salvador da Aramenha,

na Estrada Nacional 246-1, que liga Marvão a Castelo de Vide”.

O mesmo texto refere que, de acordo com o porta-voz da IP, a operação “foi autorizada pelo

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)”.

A Câmara Municipal de Marvão alega não ter sido informada da intervenção, entretanto

suspensa por ordem do Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

Acrescenta-se ainda, na referida notícia, que “quando a ordem de suspensão chegou, tinham

sido cortados sete freixos do ‘Túnel das Árvores’, como é conhecido o friso de árvores pintadas

com cal branca que ladeiam, ao longo de cerca de um quilómetro, o troço de estrada ‘mais

bonita de Portugal’”.

Este troço da EN 246-1, entre Marvão e Castelo de Vide, está integrado no Parque Natural da

Serra de São Mamede e, devido à sua singularidade paisagística, é um cartão de visita da

região, constituindo um rico património natural e cultural que tem sido conservado pelas

populações ao longo dos anos.

A IP justificou a sinalização dos freixos para abate por estes se encontrarem “decrépitos, em

mau estado de conservação e sem qualquer possibilidade de recuperação” e “constituírem um

perigo iminente para a segurança rodoviária”. E acrescenta que nos exemplares abatidos foram

identificadas “algumas patologias resultantes de danos causados nos troncos por colisão das

cargas de veículos pesados, de problemas fitossanitários provocados por fungos e de alterações



na orografia dos terrenos contíguos à estrada, originando alteração drástica dos níveis

freáticos”.

A IP garante ainda ter informado o Parque Natural da Serra de São Mamede dos trabalhos de

poda de manutenção e de que no dia 13 de fevereiro procederia ao abate dos freixos.

Apesar de os freixos estarem sinalizados para abate há já algum tempo, a Autarquia terá

contactado as entidades competentes, solicitando a realização de um diagnóstico rigoroso de

cada uma das árvores em questão e declarando-se disposta a assumir os custos inerentes a

essa intervenção, proposta que terá sido ignorada.

O CDS-PP entende que a decisão de abate de freixos do ‘Túnel das Árvores’, património

classificado como sendo de interesse público desde 1997, tem que ser analisada e que devem

ser apuradas responsabilidades e avaliadas todas as possibilidades de preservação das

restantes árvores através do tratamento considerado adequado.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta à seguinte pergunta:

Que estudos e/ou pareceres técnicos suportaram a decisão da Infraestruturas de

Portugal, e consequente autorização pelo Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas, de abater um conjunto de freixos no “Túnel das Árvores”, em Marvão?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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